Telavox Mobil växel

Mobil växel

Telavox Mobil växel är mobilitet utan begränsningar!

Mobil växel är vår mest lättanvända växel för företag med 2-19 användare, den är utformad med
användaren i centrum och innehåller allt och lite till utan att det känns i plånboken. Med Mobil
Växel slipper du alla tilläggspaket och extrafunktioner. Den kommer bara i en version - fullutrustad!

Fria internsamtal inom företaget
Med Mobil växel ringer ni fritt till alla inom ert företag.
Mobilen ersätter er traditionella växel och era fasta
telefoner, ni slipper ett virrvarr av sladdar och blir
tillgängliga vart ni än befinner er. Det räcker med en
telefon per medarbetare och ni betalar endast per
användare.
Den fasta växelns alla funktioner i mobilen
Alla de växelfunktioner som finns i en fast växel finns
med Mobil växel tillgängliga direkt i mobilen. Med olika
svarsgrupper hjälper alla (eller utav er utvalda) personer
till att svara på inkommande samtal. På så vis missar ni
aldrig ett viktigt samtal.
Med en nätbaserad växel är det enkelt att uppdatera
och förändra er växel när företaget växer eller organiseras om, ni slipper dessutom investeringskostnader och
underhåll av hårdvara.
Fastnummer och mobilnummer
Ni nås både på företagets fastnästnummer, ert fasta
direktnummer samt personliga mobilnummer. Du väljer
själv vilket nummer som ska visas vid utgående samtal
beroende på vilken situation du befinner dig i.

Fördelar med Mobil växel
– Fria internsamtal
– Fastnummer och mobilnummer till alla
– Kostnadsfri utbildning och support
– Betala endast per användare
– Komplett växelfunktionalitet
– Tillgänglig när det passar dig

Telefon 020-100 000 Online www.telavox.se

iPhone och Andriod applikation
Med din smartphone kan du när som helst aktivera
dina hänvisningar så att dina kollegor snabbt ser eller hör
om du sitter i möte, är på lunch eller kanske åkt på
semester. Du kopplar enkelt vidare samtal – både direkt
eller efter avisering om det kommande samtalet. Dina
samtalslistor och röstmeddelanden visas och kan
avlyssnas direkt i appen. Man kan till och med se
geografisk position på de kollegor som väljer att visa
detta.
Konfigurera din växel genom ett enkelt gränssnitt
Genom er webbläsare konfigurerar ni enkelt växeln i
realtid så att alla samtalsflöden passar ert företags
behov, ni har här även möjlighet att:
•
•
•
•
•

Schemalägga hänvisningar
Ange växelns öppettider
Redigera användares uppgifter
Ladda upp ljud som spelas i växeln
Avlyssna gemensam röstbrevlåda mm.

